
загального ог
розташованого за адресою:

.lя-l ;,}iti ого будинкI,},

Я/ш

а/ал-lllt 
"в н

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-5 04

(назва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начiшьника ОД-504 Власенко Т.О,, iнженера
1 -i катего pii Гуменюк А.В.,

по /о.
(llaTa початку о яду) (дата заверш ня огляду)

провела огляд жилого бn динку за адресою:

l встановила таке:

з/ , /о.

l . Житловий будинок, загальна площа якого становить
кiлькiсть квартир - 2/6 -ryn.
На прибудинковiй територii розмiщуються

кв. м'

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ng Llb по иlлJ>lJ4,,

комiсiя перевiрила стан несучих ,u о.орfrжуu*urих
iTa внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,конструкчiй, зо lшн

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

м
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) будинку

Примiтка

l Фундаменти
и,а,и,

2

2 Фасади

Т,W lrrrry
J Стiни лоil*Яt югъ hлtto.o].tzZ

Акт

(П.I.П, майстра)

rф,*-ч



4 Герметизованi стики
пбР;рiь РадоцjF

5 Пiдлога

,б/,бr /1дииr./,
6 Покрiвля

7 Водостоки

,й/бИо Рrr*r/
8 ходовi клiтки, сходовiс

маршl

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бмконiв i
лоджiй

} _?"r
"Фlll/l0 мlттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)
с

ll Смiттезбiрнi пчr.ри
водоп oBl

ll BiKHa .t

йаuо
12 !Bepi

л
uл/|L

lз Вхiднi групи лdРSр" fu"r--/
14 Козирки вхiдних груп

ио,/лlf7"л;ь /л*"*Т/
l5 Електрообладнання

(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

е4Л)/,t/

/ь

16 n .*,ь иLrhJ/L/ф

17

и (машиннi примiщення,
дверl машинних примiщень)

Системи це ального

Лiфт

,ыlбr р*"7/

лrМрd" /fu]/jail



опа"гIен ня

l8 Системи гарячого
водопостачання ,rФr* /u**r/

19 Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii
,йpбИ' fu-rПr

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,T ьтове
покриття)

,в

й.uk,
21 ,Щитячi майданчики

(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii:
0t

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504

Члени KoMicii: заступник начальника О!-5

iнженер I-i категорii ОД-504

Щата огляду ,, /{ ,, /о 2020 р.

ельський С.м

Власенко Т.о.

Гчменюк А.В.


